Het is de hoogste tijd voor
ontwikkelingsgericht onderwijs
Het Nederlandse onderwijsbestel moet op de schop. Dat is wat ons betreft volstrekt
duidelijk. Wij zijn dan ook blij met Toekomst van ons onderwijs, een onlangs
gepresenteerd discussiestuk waarin een breed Onderwijspact pleit voor groot
onderhoud aan het onderwijssysteem. Mooi. Als zo’n breed pact alles op alles wil
zetten om de urgentie van veranderen in het volgende regeerakkoord op te nemen,
dan moet het toch lukken om eindelijk eens beweging te krijgen in een stelsel dat
grote aantallen leerlingen dagelijks belemmert in hun ontwikkeling.
Toekomst van ons onderwijs beweegt wat ons betreft een heel eind de goede kant op.
Het werpt een aantal vernieuwende ankers uit, waarmee wij van harte instemmen.
Maar het schrikt vervolgens terug voor een aantal meer radicale conclusies die ons
inziens onontkoombaar worden voor wie de ankerpunten serieus neemt. Wij kunnen
ons voorstellen dat het Onderwijspact deze radicale consequenties heeft geprobeerd
te vermijden met het oog op een wenselijk breed draagvlak. Maar wij menen dat wie
A zegt ook B zal moeten zeggen. Bovendien menen wij dat er alleen maar meer winst
te behalen valt door die radicale conclusies te omarmen. Angst is immers geen goede
raadgever, ook de angst voor radicale vernieuwing niet.
Wij spitsen onze argumentatie op twee punten toe. Ten eerste het opheffen van het
leerstofjaarklassensysteem. En ten tweede het opheffen van het onderscheid tussen
beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs. Relevant voor onze argumentatie
zijn de eerste drie ankerpunten die in Toekomst van ons onderwijs worden genoemd.
(1) De vroege start met een inclusieve basisvoorziening waarin de natuurlijke
ontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd wordt. (2) De doorlopende
ontwikkelingslijn waarin het eerst vooral om socialisatie en persoonsvorming gaat en
pas later om kwalificatie. (3) De brede en sterke leercultuur waarin het
vanzelfsprekend zal zijn dat iedereen zich een leven lang zal blijven ontwikkelen.
Wie deze drie uitgangspunten serieus neemt, zal tot de conclusie komen dat de
normleerling uit ons onderwijsbestel dient te verdwijnen. De normleerling is een
ellendig gedrocht, een misbaksel uit de keuken van controlefreaks die zich ernstig
hebben verkeken op wat je met statistische toetsen kunt waarmaken. De normleerling

is de spil van het leerstofjaarklassensysteem, het idee dat je leerlingen in jaarklassen
bij elkaar kunt zetten en hen van dag tot dag dezelfde welbepaalde leerstof aan kunt
bieden. De normleerling ontkent de enorme diversiteit die kenmerkend is voor onze
jeugd: niet allemaal even handig, oud, geduldig, gemotiveerd, intelligent, sportief,
muzikaal, belezen, en ga zo maar door.
Het leerstofjaarklassensysteem creëert een nieuwe, kunstmatige, maatschappelijk
verwerpelijke ongelijkheid door de natuurlijke diversiteit te ontkennen. Het
leerstofjaarklassensysteem beloont de normleerling en straft hen die van de norm
afwijken, doordat zij op hun leeftijd niet met de aangeboden stof uit de voeten
kunnen. Misschien leren ze te gemakkelijk, of juist te moeizaam, of zijn er andere
redenen waarom ze op dat moment en in die context geen normleerling kunnen zijn.
Het leerstofjaarklassensysteem creëert uitvallers – buiten de boot vallende leerlingen
die niet gestimuleerd worden in hun natuurlijke ontwikkeling, die geen doorlopende
ontwikkelingslijn wordt geboden en die dag na dag aangemoedigd worden om een
hekel te krijgen aan het schoolse leren en die zich daardoor vervreemden van de
brede en sterke leercultuur die juist zo goed voor hen zou kunnen zijn.
Het leerstofjaarklassensysteem is in strijd met de wet: het hindert de ononderbroken
ontwikkeling van te veel kinderen. Het moet daarom vervangen worden door een
ontwikkelingsgericht onderwijssysteem waarin iedere leerling zich in eigen tempo en
in eigen richting kan ontwikkelen.
De pers heeft bij het verschijnen van Toekomst van ons onderwijs vooral aandacht
besteed aan het voorstel om pas op vijftienjarige leeftijd te selecteren. Wij vinden het
Onderwijspact echter te tweeslachtig in hun kritiek op de vroege en veel te definitieve
selectie waardoor op dit moment 11- of 12-jarige leerlingen vastgeklonken worden
aan één allesbepalende leerweg of onderwijssoort. Natuurlijk heeft het Nederlandse
bestel een ernstig nadeel doordat het leerlingen al zo vroeg selecteert. Maar erger nog
dan dit vroege moment is de radicale segregatie die het bestel bewerkstelligt tussen
cognitief zwakkere en cognitief sterkere jongeren. Dit graduele onderscheid wordt
door ons onderwijsbestel verabsoluteerd doordat de cognitief zwakkere leerlingen
veroordeeld worden tot beroepsgeoriënteerd en praktisch ingericht onderwijs en de
cognitief sterkere leerlingen op even kwalijke wijze worden veroordeeld tot
academisch georiënteerd en theoretisch ingericht onderwijs. Het resultaat is een door
het onderwijsbestel gecreëerde gesegregeerde samenleving waarin hogeropgeleiden

en lageropgeleiden elkaar nauwelijks nog tegenkomen en waarin de beroepsbevolking
te maken heeft met scheidslijnen die adequaat en op niveau functioneren drastisch in
de weg zitten.
Wij moeten de scheiding tussen beroepsgeoriënteerd en academisch georiënteerd
middelbaar onderwijs radicaal afwijzen. Dat is de enige route naar een werkelijk
ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. In een sterke leercultuur is geen plaats voor
het definitief vaststellen van iemands niveau en al helemaal geen plaats voor het
splitsen van het onderwijs in een theoretisch ingerichte, hogere zuil en een praktisch
ingestelde, lagere zuil.
Natuurlijk brengen de radicale conclusies waarvan wij menen dat ze getrokken
moeten worden, nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee. Maar uiteindelijk zullen
er alleen maar winnaars zijn, zoals wij op onze website – www.taskforceoo.nl – laten
zien: leerlingen die zich in hun eigen tempo en in hun eigen richting een leven lang
kunnen ontwikkelen, ouders die hun kinderen gemotiveerd naar school zien gaan,
leraren die minder werkdruk ervaren en die de maatschappelijke erkenning
verdienen die hoort bij een publieke sector waar iedereen beter van wordt en een
gezonde samenleving waarin ons culturele kapitaal duurzaam kan blijven bloeien.
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